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Dohoda - barterový obchod 

 

Název firmy: České doteky hudby s. r. o.  
Adresa: Karlovo náměstí 1/23, Praha 2, 128 00, ČR/ CZ 

IČ: 015 46 066 

DIČ: CZ01546066 

Adresa (korespondenční):  
Zastoupená: Bc. Miroslavem Matějkou, DiS.  
Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 207892 

(dále jen Poptávající)  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

IČ: 00005886, DIČ:CZ00005886 

Zastoupená: vedoucím odboru Marketing a obchod 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

(dále jen DPP) 

Poptávající hodlá využít reklamní plochy ve vlastnictví DPP za účelem propagace akce: ČESKÉ DOTEKY HUDBY   

1. Rozsah a předmět plnění (služby) poskytnutého Poptávajícím:  

 

a. umístění loga DPP na webových stránkách                    ☒ 

b. umístnění loga DPP na tištěných materiálech   ☒ 

c. lístky na podporovanou akci     ☒ 

d. jiné:        ☐   

Cena + DPH dle platného zákona ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 113 640,- Kč + 21% DPH 

Služba poskytnuta za období od: 2.12.2019 do: 23.12.2019 

 

2. Rozsah a předmět plnění (služby) poskytnutého DPP: 

 

a. letáky  A4 ve vozech MHD:   instalace   ☒ pronájem ploch  ☒       tisk    ☐ 

b. trojnožky v metru      ☐ 

c. 1 nebo ½ strany v deníku Metro     ☐ 

d. celopolep TRAM nebo BUS     ☐ 

Cena + DPH dle platného zákona ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 113 640,- Kč + 21% DPH 

Služba poskytnuta za období od: 2.12.2019 do: 23.12.2019 

 

Faktury/daňové doklady budou vystaveny do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). DUZP je poslední den 
poskytnutí plnění (služby). Faktury budou započteny a bude na nich uvedeno, že se jedná o barterový obchod, způsob platby: 
kompenzace. 

Kontaktní osobou poptávajícího je:

Kontaktní osobou DPP je:

Strany této dohody mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným oznámením adresovaným druhé straně. 
Oznámení je účinné okamžikem doručení. 

Seznam reklamních ploch viz. přílohy k tomuto dokumentu. 
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V Praze dne:     V Praze dne:     V Praze dne: 

        

 

………………………………………………  ………………………………………………  ……………….………………………. 

vedoucí oddělení Marketing a obchod  vedoucí odboru Marketing a obchod  jednatel 
900720     900700 

 


